
 

MUUSIKALOO KODUSED ÜLESANDED IV 

 

V, VI, VII KLASSI MUUSIKALOO ÕPILASED! 

Algamas on meie kaugõppe 4. nädal. Usun, et olete uuteks ülesanneteks valmis.  

Tuletan veelkord meelde, et arvestuseks on ühe tööna vajalik esitada jutt (A4) Minu muljed 

saatest „Klassikatähed 2020“  või Minu mõtted saatest „Georg Ots. Tavaline inimene“. 

Kas tööde esitamine on meilitsi aadressile miinajsalu@gmail.com või tunnis, oleneb 

edaspidisest olukorrast. 

Järgnevatest muusikanäidetest näed, et hoolimata ülemaailmsest eriolukorrast tegutsevad 

muusikud nii Eestis kui ka Prantsusmaal. Head kuulamist! 

H. Eller – Kodumaine viis (ERSO)  

 https://www.youtube.com/watch?v=47hnUeVsn_A  

M. Ravel – Boolero (Prantsuse Rahvusorkester) 

https://www.youtube.com/watch?v=Sj4pE_bgRQI  

 

V KLASS 

Uus teema: KLASSITSISM (lk 52-56) 

Pööra tähelepanu järgmistele momentidele: aeg (sajand), mõiste mõistusesajand, nimetus 

klassitsism ja mis talle eeskujuks. 

Nimeta muutusi muusikaelus ja iseloomusta helikeelt (võrdlus barokiga). 

Ajastu tähtsaim muusikavorm sonaat-allegro ehk sonaadivorm. 3 vormilõiku ja nende 

iseloomustus. Rondovorm. 

Uued žanrid: sümfoonia, sonaat, keelpillikvartett, instrumentaalkontsert – mitu osa, esitajad. 

Klassikalise orkestri koosseis. 

Nimeta Viini klassikud ja millest selline nimi. 

Kuula: J. Haydn – Sümfoonia nr 94 (G) ehk Üllatussümfoonia II osa Andante 

(Berliini Filharmoonikud, Mariss Jansons)   

 https://www.youtube.com/watch?v=VOLy6JxEDLw  

W. A. Mozart – Türgi marss klaverisonaadist A-duur (KV 331), esitaja Lang Lang 

https://www.youtube.com/watch?v=uWYmUZTYE78  

L. van Beethoven Kuupaistesonaat op 27 nr 2 (cis), esitaja Valentina Lisitsa 

https://www.youtube.com/watch?v=OsOUcikyGRk  
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VI KLASS 

Jätkub teema Võimas rühm 

Loe veelkord õpikust lk 51 ( Võimas rühm ja nende põhimõtted) 

Uus: A. BORODIN ja M. MUSSORGSKI (lk 52-57) 

Kõik Võimsa rühma liikmed olid muusikas suured iseõppijad, ometi on neist mitmed 

avaldanud oma loominguga nii vene kui ka maailma muusikale suurt mõju.  

Tea järgmist: millisel sajandil tegutsesid, päritolu, haridus ja elukutse, tegevus, žanrid, 

tuntumad teosed, mida uut tõid muusikasse. 

Kuula: A. Borodin – Polovetside tantsud ooperist „Vürst Igor“ (Peterburi Maria teater) 

https://www.youtube.com/watch?v=gVURal-QYsA  (loe lk 53) 

M. Mussorgski – Pildid näituselt (loe lk 57) 

Munast kooruvate kanapoegade ballett (orkestriversioon, seade M. Ravel) 

 https://www.youtube.com/watch?v=VWwGK2x4_v0  

Baaba- Jagaa (esitaja Jevgeni Kissin) 

https://www.youtube.com/watch?v=FzqpNEoL1vs  

Baaba- Jagaa (kaasaegne töötlus) 

https://www.youtube.com/watch?v=ybj14Wdy5UI  

 

VII KLASS 

Uus teema: Eduard Tubin – üks 20. sajandi sümfonismi suurkujudest (lk 97-102) 

Tea järgmist: muusikaline haridus, kompositsiooni õpetaja, tegevus Eestis, Rootsi periood, 

žanrid, tuntumad teosed, tähtsus. 

Kuula: E. Tubin – ballett „Kratt“ (Estonia teater); õpik lk 100 

 https://www.youtube.com/watch?v=w4xg3owfE2s  

https://www.youtube.com/watch?v=va8vcpT5h1A  

V sümfoonia (h) I osa (EMTA sümforkester, Toomas Vavilov);  õpik lk 101 

https://www.youtube.com/watch?v=NXy0N9AsBt0  
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